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ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 
Tato sociální služba je součástí centra ambulantních a pobytových sociálních služeb SANTÉ – 

příspěvková organizace města Havířov. 
 

Poslání: 
Posláním odlehčovací služby v Havířově je podpora fyzických osob, které v domácím prostředí 

pečují o svého člena. Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Umožnit pečující osobě 
možnost lékařského ošetření či hospitalizace v nemocničním či lázeňském zařízení. V době kdy 

nebude moci pečovat, mu zajistit péči o jeho příbuzného a umožnit mu čas na zotavenou. 

 Cíl služby: 

Zachování či zkvalitnění dosavadního způsobu života pečujících osob i klientů využívající službu. 
 

Dílčí cíle služby: 
• poskytnout rodinným pečovatelům potřebný čas k odpočinku od náročné péče o jejich blízké, 

pomoci jim nabrat nové síly proto, aby se o ně mohli i nadále doma starat 
• umožnit osobám setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí a zůstat tak součástí přirozeného 

místního společenství, žít běžným a důstojným způsobem života 
• podpora osoby při individuálním naplňování jejich biologických, psychologických a sociálních 

potřeb 
• maximální podpora soběstačnosti osoby, která směřuje ke stabilizaci, příp. posílení jejích 

schopností a dovedností (podpora sebeobsluhy v oblasti oblékání, hygieny, stravování, pohybu 
apod.) 

 Aktivizace osob (motivace k nácviku sebeobsluhy, chůze. Cvičení, trénink paměti apod.) 

 Pomoc při navazování sociálních kontaktů a zprostředkovávání kontaktu osoby se 
společenským prostředím 

 Vytvoření bezpečného a vlídného prostředí v zařízení  
 

Cílová skupina: 
Obrátit se na nás mohou lidé s mentálním, případně v kombinaci s tělesným a smyslovým 

postižením, od 15 let do 80 let, o které pečuje osoba, která potřebuje nezbytný odpočinek od 
celodenní péče. 

Kapacita: 
1 lůžko – v jednolůžkovém pokoji 
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Kontakty: 
e -mail: socialnichb@sante-havirov.cz 

tel: 596 813 176, 604 952 744 
Adresa: 

Nerudova 351/12, 736 01 Havířov - Město 

www.sante-havirov.cz 

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA NEPŘETRŽITĚ 
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